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Vážení spoluobčania,
V minulom štvrťroku a hlavne v mesiaci máj sme mali mnoho akcií, ktoré
usporiadala obec, alebo naše občianske združenia . Chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí boli nápomocní pri ich organizovaní aj samotným členom
občianskych združení, ktorí pre Vás pripravili akcie. Okrem zábavy sa aj pracovalo a som veľmi rada, že Vás môžem poinformovať, že chodníky v miestnej časti Brakoň
sú dokončené a podarilo sa nám dotiahnuť aj osadenie spomaľovačov na tejto ulici. Nakoniec po ukončení prác sa výstavba chodníka a rekonštrukcia zrealizovala v konečnej
sume 89 299,12,-€. Začiatkom júna sme začali aj s realizáciou rekonštrukcie dvora
kultúrneho domu a objektu bývalej budovy pohostinstva. Po vyhlásení verejného obstarávania si podklady vyžiadalo 11 firiem, avšak potrebné doklady do súťaže predložili
iba dve firmy. Verejné obstarávanie vyhrala firma BETONMIX s. r. o. Horné Saliby. Verím,
že práce budú prebiehať bez komplikácii a stavba bude dokončená podľa uzatvorenej
zmluvy o dielo do 150 dní.
Začalo sa nám leto a nastal čas prázdnin, dovoleniek a oddychu. Verím, že mnohí z Vás si leto užijú a oddýchnu si, aby
načerpali nové sily na štart do ďalších povinností.
Deťom želám veľa slniečka, vody, oddychu ale zároveň by som Vás chcela požiadať, aby ste svoj voľný čas využili vo svoj
prospech a netúlali sa bezcieľne a neničili to, čo patrí nám všetkým. Verím, že leto si užijeme všetci v zdraví a načerpáme
nové sily na ďalšie pracovné obdobie.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka

Záverečný účet obce Gáň za rok 2015
Záverečný účet obce bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.6.2016 uznesením č. 102/2016.
Hospodárenie obce za rok 2015 bolo nasledovné:

Obec bola opäť obdarovaná – dostali sme protipovodňový vozík
Dňa 25.05.2016 sa v Galante pred Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru prideľovali protipovodňové vozíky obciam z Trnavského kraja. Celkovo bolo pridelených 15 vozíkov. V Galantskom
okrese boli pridelené vozíky obci Gáň, Mostová a Pata.
Odovzdanie sa uskutočnilo za prítomnosti Generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Horvátha, Riaditeľa Krajského hasičského a záchranného zboru p. Valkoviča a Riaditeľa Okresného hasičského
a záchranného zboru p. Tánczosa.
Protipovodňový vozík bol odovzdaný aj za účasti našich členov dobrovoľného požiarneho zboru v Gáni.
Vozík je obci zapožičaný na základe zmluvy o výpožičke. Bude slúžiť pre potreby dobrovoľného hasičského
zboru v Gáni na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov DHZ obce,
vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré slúžia na odbornú prípravu.
Info OcÚ

HOSPODÁRENIE OBCE

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2015

Bežné príjmy spolu

578369,27

Bežné výdavky spolu

339832,75

Bežný rozpočet

238536,52

Kapitálové príjmy spolu

0

Kapitálové výdavky spolu

180422,16

Kapitálový rozpočet

-180422,16

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

58114,36
0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

58114,36

Príjmy z finančných operácií

10901,45

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

10901,45

Príjmy spolu

589270,72

VÝDAVKY SPOLU

520254,91

Hospodárenie obce

69015,81

Vylúčenie z prebytku

0

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

69015,81

Prebytok rozpočtu v sume 69 015,81 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol použitý na tvorbu rezervného fondu obce.
Info OcÚ
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Deň matiek – sviatok ktorý ženy začnú oslavovať v deň kedy privedú na svet svoje prvé, a niektoré aj
jediné, dieťa. Sviatok počas ktorého si treba uctiť svoju matku, aj keď by sa to malo robiť počas celého
roka. My sme sa s našimi mamičkami, babičkami či prababičkami stretli dna 7.5.2016 v kultúrnom
dome, aby sme im tú našu úctu preukázali. Nesmel samozrejme chýbať ani program, ktorý zahájil
budúci husľový virtuóz Matúš Privozník s jeho podaním skladieb zo slovenskej i zahraničnej hudby.
Po ňom nasledovala pani starostka a hneď na to pán farár, obaja s krátkymi príhovormi. Program
pokračoval vystúpeniami šikovných detičiek z materskej školy v Gáni. Ako posledné sa na pódiu predviedli deti zo základnej školy na Štefánikovej ulici v Galante, ktoré navštevujú tanečný krúžok pod vedením pani učiteľky Mikovičovej. Na záver si už len mamičky a babičky mohli posedieť pri kávičke so
zákuskom pričom prehodili pár slov so známymi z dediny.
Nikola Liptaiová

Naši záhradkári čerpajú nápady doma aj v zahraničí
Záhradkári našej obce už od jarných mesiacov hľadajú inšpirácie pre svoje záhrady.
V apríli sme sa najprv naučili, ako využiť kompostéry, ktoré sme získali s podporou obce. O výhodách bio-hnojiva
pre naše záhrady sme už počuli asi všetci, no od odborníka sme sa dozvedeli, čo robíme dobre a čo môžeme robiť ešte
lepšie, aby sme si kvalitný kompost pripravili sami. Vyzbrojení novými teoretickými vedomosťami sme sa koncom apríla
vybrali hľadať nové podnety, semienka a sadenice na Flóru Olomouc. Tá sa tento rok niesla v znamení osláv 700. výročia
narodenia Karla IV. Slávnostná výzdoba pavilónov s krásnymi dekoráciami zo živých kvetov a kráľovskými insígniami
boli tento rok ozvláštnením tejto známej predajnej výstavy.
Jún sme venovali kráse a záhradným potulkám. Najprv, počas akcie Víkend otvorených parkov a záhrad sme sa
presvedčili, že krásu a zaujímavosti máme aj tu, tak povediac za rohom. V nedeľu 12. Júna sme objavovali krásy parku
pri Zámku v Hlohovci. Sprevádzali nás pracovníci mestského úradu a odborných ustanovizní, ktorí vyzdvihli to, čo je
v parku zaujímavé a netypické. Tak sme sa dozvedeli o majestátnych starých platanoch, o živočíchoch, tam žijúcich
a o snahe, vrátiť parku niekdajšiu noblesu.
V sobotu, 18. júna, sme navštívili Rosárium v Badene, v nádhernom kúpeľnom mestečku neďaleko Viedne. Tento
voňavý kúsok Rakúska je známy široko ďaleko aj za hranicami a už vieme prečo. Vôňa ruží sa niesla aj do najbližších
ulíc. Ruže, ktoré sú v tomto mesiaci v plnom kvete, mali snáď všetky farby, boli pôdokryvné, čajové, polyantky, ťahavé....
jednoducho v tomto parku si mohli prísť obdivovatelia ruží na svoje. Stretali sme tam návštevníkov z Rakúska, Maďarska,
Čiech, zo Slovenska, ale aj z Ruska. Popoludní sme sa presunuli do záhrad Schönbrunu. Tu sme mohli zase obdivovať
parkovú výsadbu. Upravené záhony letničiek, do rozličných tvarov zostrihané kry a stromy, cestičky vysypané jemným
pieskom....a množstvo lavičiek, kde ste sa mohli zastaviť a kochať okolí. Mnohí z nás využili čas aj na prehliadku zámku.
Kde si osviežili svoje znalosti zo spoločnej histórie Rakúska a Slovenska. Boli sme síce uchodení, ale počasie nám prialo
a tak sme sa domov vrátili plní dojmov z farebnej a voňavej krásy.
Teraz sa budeme naplno venovať svojim záhradám, aby sme sa mohli pochváliť na tradičných výstavách. Najprv
v auguste na okresnej výstave v Galante a potom už všetky sily venujeme našej obecnej výstave. Tá sa bude konať na
začiatku septembra, hneď v prvý septembrový víkend. Aj keď počasie na jar urobilo rázny škrt cez naše plány, veríme, že
leto bude priať našich paradajkám, tekviciam, a aj kvetom, aby sme sa na našej výstave mali čím pochváliť. A veríme, že
budeme mať aj jablká, ktoré pošleme na súťaž O najkrajšie jablko do Trenčína.
Mgr. Miriam Jarošová

1.6. – Deň kedy sviatok oslavujú všetky deti. Keďže tento rok to bol pracovný deň, spoločne sme
to v obci oslávili najbližšiu sobotu a to 4.6.2016. Dobrovoľníci, mládež a hasiči z obce Gáň pripravili
zábavný program pre detičky. Tento program obsahoval veľa rôznych disciplín ako skákanie vo vreci,
maľovanie na tvár a pod. Za každú z nich mohli získať žetóny, ktoré mohli vo väčšom počte zameniť za
krásne ceny. Taktiež každé dieťa bolo odmenené balíčkom plným sladkostí, ktoré im venovala starostka obce. Ďalej sa deti mohli vyblázniť v pene ktorú pripravili naši hasiči. No a medzitým nám napadalo
aj menšie prekvapenie z hora – v tento deň na Gáni pršali lízatká. ☺ Pevne veríme že tento deň si užili
ako deti tak aj ich rodičia.
Nikola Liptaiová
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Koniec školského roka sa chýli ku koncu...
Deti sa už tešia na letné prázdniny plné radosti, nových
zážitkov, kamarátov... Spolu s pani učiteľkami sa pripravujú
na dobrodružstvá, ktoré môžu zažiť počas prázdnin, no aj
na možné nástrahy, ktoré na nich čakajú počas leta. Preto
sme si do Materskej školy zavolali pána záchranára, ktorý
nám porozprával, čo sa nám môže ale aj nemusí stať a ako
tomu máme predchádzať. Deťom predviedol záchranu
človeka a odvážne deti si mohli vyskúšať záchranu na
figuríne “Adamkovi”. Pána záchranára sme nezabudli aj
odmeniť ďakovným obrázkom.
Od Jari až po koniec školského roka sme sa veru nenudili.
Okrem výchovno-vzdelávacích procesov sme sa zúčastnili rôznych akcií. Navštívili sme dopravné ihrisko v Galante,
kde si deti v praxi overovali dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť. Mladšie deti jazdili na
odrážadlách, kolobežkách, staršie deti na bicykloch.
Dňa 22. apríla sme v našej Materskej škole oslávili Deň
Zeme. Oslávili sme ho rôznymi environmentálnymi aktivitami, mladšie deti vysadili do kvetináča kvietky, ktoré nám
skrášľujú vstup do Materskej školy.
Navštívili sme tiež Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci, touto
návštevou si deti utvárali prvotné predstavy o vesmíre a Zemi.
Keďže v máji tradične oslavujeme krásny sviatok všetkých mamičiek, tak deti prekvapili svoje mamičky krásnymi
básničkami, pesničkami, scénkami, tancom a ako už zvykom býva, vyrobili krásne darčeky, ktoré svojim mamičkám
z lásky venovali.
Ani tento rok sme nezabudli na naše detičky a spolu sme
oslávili Medzinárodný deň detí. Oslávili sme ho bábkovým
divadielkom v podaní pani učiteliek, zábavným dopoludním
plným rôznych disciplín, tanca, sladkostí, ovocia... Dokonca
nás svojou návštevou poctil ujo sokoliar, ktorý so sebou
priniesol svojich kamarátov: sovičky, veľkého čierneho
krkavca, sokola, jastraba a mnoho ďalších. Ujo sokoliar nám
o vtáčikoch porozprával rôzne zaujímavosti. Dozvedeli sme
sa kde žijú, čím sa živia, že sú to dravce, kto sú ich priatelia
a kto nepriatelia a iné zaujímavosti. Tie odvážnejšie deti
si mohli dravce podržať na rukavici, ktorú im ujo sokoliar
nasadil. Na záver sme sa všetci s našimi novými kamarátmi
odfotili, takže budeme mať peknú spomienku.
Navštívili sme Divadlo Andreja Bagara v Nitre, v ktorom sme si pozreli predstavenie s názvom Ferdo Mravec.
Bolo to krásne predstavenie, ktoré nás zaviedlo do sveta
chrobáčikov. Deti mohli vidieť odvážneho Ferda Mravca,
ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám, smiešneho “všadebola a vševeda” Truhlíka, stále namosúreného slimáka, alebo krásnu, ale krutú a povrchnú
lienku. Herci nám tiež predviedli aj akrobatické kreácie na
zavesených látkach.
Aj keď sa nám už koniec nezadržateľne blíži, ešte k nám
do Materskej školy zavíta pán kúzelník a bábkové divadlo. A ako už býva zvykom, koniec školského roka patrí
predovšetkým našim veľkým predškolákom, z ktorými sa
rozlúčime rozlúčkovou slávnosťou na ktorú sa už usilovne
pripravujú s pani učiteľkami.
Na záver Vám všetkým prajeme krásne leto, veľa slniečka
a nádherné zážitky.
Lucia Božíková a kolektív MŠ

AKTIVITY MLÁDEŽNÍKOV
Vážení čitatelia, opäť sa Vám prihovárame prostredníctvom Našich novín, aby sme Vás informovali o našich aktivitách, ale
aj reprezentácii našej obce. Dňa 21.5.2016 sa konal Beh Gáňom, kde sme sa popri pomoci zúčastnili aj behu a najlepšie nás
reprezentovala naša Dominika Horváthová, ktorá získala 2. miesto vo svojej kategórii a honor najrýchlejšej Gáňanky. 4.6.2016 si
beh zopakovala v Horných Salibách, kde sa jej opäť podarilo dostať na stupeň víťazov a skončila na druhom mieste. Taktiež sme sa
zúčastnili volejbalového turnaja v Seredi, kde sme v zmiešanom tíme nášho združenia a kamáratov z Galantského gymnázia dosiahli
2. miesto.
Dňa 14.5.2016 sme zorganizovali spolu s klubom dôchodcov spoznávací zájazd do Banskej Štiavnice. 52 našich občanov sa
rozhodlo, že pôjdu preskúmať banícku štôlňu a pozrieme si, ako sa fáralo. Napriek zlému počasiu, ktoré vládlo celý týždeň a aj
cestou do Banskej Štiavnice, po vystúpení z baníckej štôlne sa na nás usmialo slnko a to bolo znakom toho, že sme sa mohli rozdeliť
na 2 skupiny: 1. skupina sa rozhodla bližšie spoznať Banskú Štiavnicu – mesto, zámok a ostatné krásy Banskej Štiavnice. 2. skupina
si dala za cieľ zdolať kopec Sitno, čo sa nám aj podarilo. Na záver sme sa všetci stretli na Počúvadle, odkiaľ sme sa sa spokojní, ale aj
unavení vybrali domov obohatení o nové zážitky a poznatky.
Dňa 10.6.2016 sme zorganizovali akciu s názvom Games and Grill, kde sme si chceli v priateľskej atmosfére zahrať hry a zabaviť
s kamarátmi a pochutnať si na grilovaných špecialitách. Sme veľmi radi, že nás prišlo cez 40 ľudí a zúčastnili sa aj rôzne vekové
kategórie. Najmä nás teší, že nás prišli podporiť aj naši skúsenejší spoluobčania z klubu dôchodcov, s ktorými sme si tiež zahrali
spoločenské hry. Ešte raz ďakujeme všetkým za účasť na tejto novej akcii a veríme, že na ďalšom ročníku sa stretneme ešte vo väčšom
počte.
Dňa 18.6.2016 sme zorganizovali už 3. ročník beach volejbalového a futbalového turnaja, na ktorom sa zúčastnilo cca 90
športuchtivých súťažiacich. Súťažiaci si mohli pochutnať na 2 gulášoch - jeden štipľavý a jeden neštipľavý, ktorý nám uvaril náš
skvelý dvorný šéfkuchár Michal Choluj. A ako skončil turnaj. Vo futbalovom turnaji si zo 6 tímov najlepšie počínal tím s názvom
„Flamengo“, druhí skončil tím, ktorý nám meral cestu až z Čiech s názvom „Nech toho“ a na 3 mieste sa umiestnil tím s názvom
„Alkoholici“. V Beachvolejbalovom turnaji bolo 17 teamov, čiže si každý zahral volejbal dosýtosti. Prvé miesto si vybojoval tím
našich kamáratov zo Seredi s názvom „Bez ponožiek“, na veľmi peknom druhom mieste sa zúčastnil náš domáci tím s názvom
„Vylez mi na hrb“ (Simona Ňukovičová, Michael Lancz) a na treťom mieste skončil tím „PPF“. My sa chceme všetkým poďakovať
za účasť a že sa prišli zabaviť a stretnúť s kamarátmi v tomto slnečnom a horúcom počasí. Na záver chceme poďakovať za pomoc pri
organizovaní týchto akcií p. starostke obce, pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu a DHZ Gáň. Ďakujeme.
Ľuboš Radimák
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HASIČI

V Gáni obhajoba Puškára a výhra Porubskej
Michal Puškár z Bernohy.sk obhájil svoje vlaňajšie víťazstvo na Behu Gáňom. Trnavčan v krásnom, ale horúcom počasí,
zabehol trať dlhú 8,88 km za 30:57, čím zlepšil vlastný traťový rekord o dve sekundy. Druhé miesto si skvelým posledným
kolom vybojoval Matej Páleník z Pyxidy Čierne Kľačany. Bronz získal Michal Kránitz z bratislavskej Slávie STU.
Najrýchlejšou ženou bola Lenka Porubská z Hviezdoslavova za 36:45. Oproti vlaňajšku, keď bola druhá v kategórii do
34 rokov, sa zlepšila o viac ako štyri minúty. S odstupom 50 sekúnd skončila za ňou Monika Kováčová z Levíc a tretia bola
Jindra Predotová z Českej republiky.
Kategóriu mužov nad 40 rokov vyhral Milan Furár zo Šale za 32:32. Medzi päťdesiatnikmi bol najlepší Ervín Páleník
(33:57) a šesťdesiatnikom jasne dominoval Ján Cvičela (33:18). V kategórii žien nad 50 rokov zvíťazila Jana Baronová za
41:19. Najlepšími domácimi bežcami boli Marcel Čakvári a Dominika Horváthová.
Za pozornosť stojí, že najstarší účastník podujatia Vincent Bašista (1942) sa v kategórii nad 60 rokov umiestnil na stupňoch
víťazov, čím len potvrdil svoju obdivuhodnú výkonnosť.
V Behu zdravia na 2,22 km bol najrýchlejším mužom Peter „Fernando“ Nagy z RoniRun Klubu a medzi ženami bola prvá
v cieli domáca Andrea Hatašová.
V hlavnom behu štartovalo 156 bežcov, v Behu zdravia 63
a v detských kategóriách 120. Spolu sa tak počet účastníkov 4.
ročníku Behu Gáňom vyšplhal na 339, čo je opäť výrazný nárast
oproti roku 2015, keď ich bolo 273.

V krátkosti by sme Vás chceli informovať
o našej činnosti za posledné obdobie:
Organizovali sme:			
2. ročník preteku mladých hasičov
Stavanie Mája				
Deň detí
Spoluorganizovali sme:
Beh Gáňom
Beachvolejbalový a futbalový turnaj
Zúčastnili sme sa:
Deti:
Chodbovica v Senici, Branný pretek
v Malinove, Okresné kolo hry „Plameň“
v Pate (2. miesto), Súťaž v požiarnom útoku v Reci (1. miesto)

VÝSLEDKY (8880 metrov):

BEH OBCOU

Muži do 39 rokov: 1. Michal Puškár (Bernohy.sk) 30:57, 2. Matej
Páleník (BK Pyxida Čierne Kľačany) 31:22, 3. Michal Kránitz (Slávia
STU Bratislava) 31:30
Muži 40-49 rokov: 1. Milan Furár (BK Duslo Šala) 32:32, 2. Ľuboš
Ferenc (Fešák Team Trnava) 33:45, Roman Málnáši 34:03
Muži 50-59 rokov: 1. Ervín Páleník (Trenčín) 33:57, 2. Vladimír
Cích (Behame.sk) 34:59, 3. Peter Urbanovič (BK Pyxida Čierne
Kľačany) 35:08
Muži nad 60 rokov: 1. Ján Cvičela (AK Bojničky) 33:18, 2. Jozef
Lelkes (Topoľníky) 38:12, 3. Vincent Bašista (OU Demjata) 39:01
Ženy do 34 rokov: 1. Jindra Predotová 38:42, 2. Dominika
Horváthová (OZ Mládež Gáň) 44:41, 3. Monika Žemlová (Run For
Fun) 46:13
Ženy 35-49 rokov: 1. Lenka Porubská (Hviezdoslavov) 36:45, 2.
Monika Kováčová (Levice) 37:35, 3. Dagmar Vargová (AK Bojničky)
40:11
Ženy nad 50 rokov: Jana Baronová 41:19, 2. Mária Hutárová
44:00, 3. Darina Vuongová (Vuongteam Žarnovica) 44:36

Dňa 21.5.2016 sa uskutočnil už 4. Ročník behu Gáňom. Slnečné počasie priviedlo do gáňskych ulíc nielen
obyvateľov z našej obce, ale aj z okolitých miest a dedín. Niektorí si prišli zabehať, niektorí povzbudiť našich bežcov
a iní len si užiť slnečný deň a zabaviť sa. Priaznivcov behu bolo tohto roku veľmi veľa. Zúčastnilo sa neuveriteľných
339 bežcov, čo bolo o 66 viac, než minulý rok. Bežalo sa v 9 kategóriách.
Samozrejme, že platilo pravidlo: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ tak, ako v každej súťaži. No i tak sme
museli vyhlásiť víťazov v každej kategórii.
Našu obec reprezentovalo cca 100 bežcov od najmladších detí až po najstaršieho bežca p. J. Kozmera.
V hlavnom behu boli vyhodnotení ako najrýchlejší gáňania - Dominika Horváthová a Marcel Čakvári.
Za spomenutie stojí aj najstarší účastník nášho behu, ktorý získal 3. miesto v kategórii muži nad 60 rokov, Vincent
Bašista, ktorý vo veku 74 rokov podal neuveriteľný výkon. Tento rok nás svojou účasťou opäť prišiel podporiť team
televízie JOJ. Medzi nováčikov na behu patrili starostovia ZMO Jaslovské Bohunice, ktorí si našli čas a prišli podporiť
našu skvelú akciu či už behom, alebo povzbudzovaním.
Na záver ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zabehať či povzbudiť bežcov a užiť si s nami krásny deň.
Nikola Liptaiová

Dorastenky (2220 m): 1. Viktória Hutárová (Pavlice) 12:38
Dorastenci (2220 m): 1. Samuel Kivaroth (Gymnázium JM
Galanta) 8:45
Žiaci 2001-2002 (1110 m): 1. David Holczhei (Bešeňov) 3:43
Žiačky 2003-2005 (650 m): 1. Lea Geseová 1:36
Žiaci 2003-2005 (650 m): 1. Tadeas Valent (Domadice) 1:31
Žiačky 2006-2007 (500 m): 1. Lucia Sopková (Trnava) 1:54
Žiaci 2006-2007 (500 m): 1. David Bičan (FC Slovan Galanta)
1:43
Žiačky 2008-2009 (300 m): 1. Carla Donayová (ZŠ Šintava) 1:04
Žiaci 2008-2009 (300 m): 1. Filip Plavý (FC Slovan Galanta) 1:00
Dievčatá predškolský vek (100 m): 1. Veronika Geletová (MŠ
Gáň) 20,54
Chlapci predškolský vek (100 m): 1. Kristián Füzék (Horné
Saliby) 20,09
Tomáš Mrva

Dospelí:
Taktické cvičenie s HAZZ Galanta
v Pátrii, odovzdanie protipovodňového
vozíka, súťaž vo Veľkých Úľanoch,
hasenie požiaru na miestnom smetisku, okresné kolo previerky pripravenosti
(muži 2. miesto, ženy 1. miesto), Železný
hasič v Abraháme (v ženskej kategórii 1.
a 3. miesto)
DHZ Gáň

8

9

NAŠE NOVINY

NAŠE NOVINY

NARODILI SA:

NOVÝ KALICH – NOVÝ ERB
Rudolf Radimák

Sobota 21. mája bol významný
deň v histórií našej obce i celej
Gánskej farnosti. Okrem toho, že
sa uskutočnil 4. ročník behu našou
obcou, poctil našu farnosť svojou
návštevou aj sám Pán arcibiskup
Mons. Ján Orosch, aby udelil 18 mladým ľuďom sviatosť
birmovania - sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou sa stali
dospelými a zrelými kresťanmi, a aby zároveň požehnal
náš obnovený farský kostol.
Sviatosť birmovania z rúk pána arcibiskupa prijali:
Samuel Ujlacký, Marián Jančovič, Monika Kollárová,
Barbora Kollárová, Michaela Prágerová, Lucia Hucsková,
Tomáš Štefke, Michaela Dovalovská, Jakub Vanžura,
Patrícia Kováčová, Andrea Kováčová, Anetta Farkašová,
Ján Pekarovič, Marek Geleta, Monika Popluhárová, Tomáš
Kanko, Adrián Takáč a Doris Babicová.
Liturgiu spevom sprevádzali naši mládežníci pod
vedením Mgr. Jaroslava Ferenca, z Dolnej Stredy.
Pred dvomi rokmi mi pán Arcibiskup udelil misiu (na
dva roky) ísť z Dolnej Krupej, dokončiť obnovu Gánskeho
farského kostola Svätej Rodiny, Národnej kultúrnej
pamiatky (č. 3/63), ktorú započali moji predchodcovia,
najmä: Vdp. Mgr. Peter Mikula, ktorý teraz pôsobí vo
farnosti Ružindol a Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý, ktorý teraz
pôsobí vo farnosti Pobedim.
Táto misia sa podarila, najmä vďaka našej pani starostke
Mgr. Denise Ivančíkovej, poslancom našej obce, farskej
rade na čele s Ladislavom Kollárom, farníkom a mnohým
ďalším. Vyjadrujem im všetkým úprimné Pán Boh zaplať, za
ich obetavú pomoc pri jeho obnove a zveľadený. Čiastočne
sa obnovila aj budova fary a kaplnka Svätej Anny.
Táto misia bola slávnostne zavŕšená požehnaním
obnoveného farského kostola a následným pohostením
na fare. V pláne je ešte revitalizácia jeho okolia. Potrebná
je ešte obnova filiálneho kostolíka Svätej Anny na Brakoni
a kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Nebojsi.
Pán arcibiskup mi 7. júna poslal menovací dekrét, od
1. júla za farára farnosti Dechtice, aby som išiel obnoviť
miestny farský kostol Svätej Kataríny. S poslušnosťou som
prijal tento dekrét, hoci som ho po birmovke, aj písomne
požiadal, aby som tu mohol ešte pôsobiť. Dechtice sú
známe ako pútnické miesto vďaka kláštoru Svätej Kataríny
(Katarínka) a zjaveniam Panny Márie. Za nového správcu
Gánskej farnosti menoval Mgr. Štefana Novanského,
doterajšieho administrátora farnosti Dechtice.
Mgr. Štefan Novanský sa narodil 1. júna 1976 v Smoleniciach, za kňaza bol vysvätený 9. júna 2001 v Bratislave.
Pochádza z Hrnčiaroviec nad Parnou. Pôsobil ako kaplán
v Senci, 1. 7. 2002 v Ba - sv. Alžbeta, 1. 12. 2002 Starý
Tekov. Ako administrátor pôsobil 1. 7. 2004 Obyce,
1. 7. 2007 Nové Sady, 1. 7. 2014 Jaslovské Bohunice,
1. 7. 2015 Dechtice, 1. 7. 2016 Gáň.
V rámci slávnosti bol ešte aj požehnaný nový kalich, ktorý

darovala farskému kostolu Svätej Rodiny, rodina Babicová,
(rodina synovca zosnulého pána biskupa Mons. Vladimíra
Fila) a na záver slávnosti bolo aj požehnanie nového erbu
Gánskej farnosti, ktorý som dal vypracovať pánovi PhDr.
Ladislavovi Vrteľovi, akademikovi Medzinárodnej Heraldickej akadémie v Paríži a tajomníkovi Heraldického kolégia,
v spolupráci s PhDr. Lenkou Pavlíkovou, riaditeľkou Štátneho archívu v Bratislave, členkou Rady Heraldického klubu.
Erb znázorňuje: Červený štít s Ondrejským krížom
symbolizuje pôvodného patróna našej farnosti svätého
Ondreja, apoštola a mučeníka. Tri klasy - Svätú Rodinu
terajšiu patrónku našej farnosti, (od r. 1745). Dve ľalie,
jedna svätú Annu, patrónku filiálky Barakoň a druhá
ľalia Pannu Máriu (kaplnka Nanebovzatia Panny Márie),
patrónku filiálky Nebojsa. Sedem cípa hviezda Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska.
Popri hmotnej obnove pokračuje aj duchovná obnova
farnosti. Počas školského roku sme mávali pravidelnú
mesačnú duchovnú obnovu. V septembri sme začali aj
s intenzívnou prípravou na prijatie sviatosti birmovania,
ktorá naväzovala na hodiny náboženstva v škole. Stretávali
sme sa pri katechézach v piatky pri a po svätej omši,
a potom večer bývali ešte na fare stretnutia birmovancov
s animátormi. Väčšina birmovancov s animátormi
absolvovali na konci apríla „víkendovku“ v Diecéznom
Pastoračnom Centre Mládeže „Archa“ v Bojničkách.
Ďakujem všetkým animátorom za pomoc pri príprave
birmovancov i všetkým ostatným za pomoc pri príprave
našej farskej slávnosti.
V nedeľu 5. júna, pri svätej omši o 10:00 hod., bolo
v našej farnosti prvé sväté prijímanie, ktoré prijalo šesť
detí: Áron Meszáros, Hana Saková, Sofia Paulusová,
Sabina Šuranová, Emma Rošková a Natália Tvrdá.
V stredu 8. júna bola v našej farnosti slávnostná
Rekolekcia kňazov Seredského dekanátu, s príležitosti 20.
výročia prijatia sviatosti kňazstva Mgr. Miroslava Kováča
- správcu miestnej farnosti. Hlavným celebrantom pri
slávnostnej svätej omši bol Seredský pán dekan Libor
Škriputa, slávnostným kazateľom pán dekan ThLic. Marcel
Kubinec, farár v Šoporni. Liturgiu doprevádzal Mgr.
Jaroslav Ferenc, z Dolnej Stredy.
Od 1. 7. menil pôsobisko aj náš krajan Mons. ThDr.
Marián Bublinec, PhD.. Bystrický pán biskup Mons. Marián
Chovanec ho preložil z Brusna do Krupiny.
18. augusta si pripomenieme prvé výročie úmrtia pána
biskupa Mons. Vladimíra Fila, emeritného rožňavského
biskupa, nášho rodáka, ktorého si Pán života a smrti
povolal na večnosť v 76. roku života, v 54. roku kňazstva
a v 26. roku biskupskej služby.
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„Mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk“ /Flp. 1, 21/
REQUIESCAT IN PACE
Mgr. Miroslav Kováč

OBECNÉ OZNAMY

NARODILI SA:

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Gáni:

Jakub Masár

Pondelok:
Utorok: 		
Streda: 		
Štvrtok: 		
Piatok: 		

8.00 – 15.30
8.00 – 16.30
8.00 – 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8.00 – 14.00

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok:
16.00 - 16.30

OPUSTILI NÁS:
Vilma Mrvová
Elena Hanáková
Helena Horníková

Nový erb Gánskej farnosti

JUBILANTI NAŠEJ OBCE:
za II. štvrťrok 2016

60 roční:
Jaroslav Horník
Bohumil Čemez
Magdaléna Garajová

70 ročné:
Oravcová Mária
Margaréta Mrvová
Terézia Horníková

65 ročný:
Eugen Kardoš

75 ročný:
Jozef Krajčovič

90 ročná:
Irena Krivosudská

Srdečne blahoželáme !!!

OZNAM
Z dôvodu, že sa blíži koniec platnosti nájomných zmlúv na hrobové
miesta, je potrebné ich obnoviť.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné sa dostaviť na obecný
úrad v úradných hodinách a priniesť so sebou:
• starú nájomnú zmluvu
• občiansky preukaz
• poplatok – jednohrob: 10.-€, dvojhrob: 20.-€
S obnovou zmlúv sa začne od 11.07.2016.

Info OcÚ

.............................................

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE UPOZORŇUJE
S príchodom obdobia zberu úrody, ktoré je sprevádzané nebezpečenstvom vzniku požiarov nesmieme zabudnúť ani
na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi.
Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín právnická
osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonáva príslušné opatrenia podľa predpisov o ochrane pred požiarmi.
Okrem príslušných opatrení je potrebné dodržať aj prísny „zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa“.
ZAKAZUJE SA:
• Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.
• Zakladať oheň v blízkosti lánov obilia a na miestach, kde sa nachádzajú suché porasty obilovín.
Zároveň sa obraciame na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so
zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období
letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilovinách.
ODPORÚČAME NAJMĀ:
• Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi
svetlíc a prskaviek.
• Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať maloleté deti ich nákupom.
• Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.
Vážení občania, milí rodičia,
Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženiu požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác
a nežiaducim morálnym a ekonomickým stratám.
ORHaZZ Galanta
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